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Rozdział I 

Informacje o szkole 
 

§ 1. 
 

1. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie zwana dalej „szkołą”, jest publiczną szkołą 
ponadpodstawową dla młodzieży wchodzącą w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. 

2. Pełną nazwą szkoły jest:  
II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. 

3. Szkoła używa niepełnej nazwy II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Kwidzynie. 

4. Siedziba szkoły znajduje się przy ul. Słonecznej 2 w Kwidzynie. 
5. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. 
6. W szkole prowadzone są:  

1) oddziały liceum ogólnokształcącego o czteroletnim cyklu kształcenia na podbudowie 
szkoły podstawowej, pozwalające osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwiające 
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

 
§ 2. 

 
1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Kwidzyński z siedzibą przy ul. Kościuszki 

29 b w Kwidzynie. 
2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. 
3. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio 

z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego. 
4. Obsługę administracyjno- finansową szkoły prowadzi Powiatowy Zespół 

Ekonomiczno- Administracyjny w Kwidzynie. 
5. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej 

i elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami. 
6. Szkoła udostępnia informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej. 
7. II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie jest szkołą 

publiczną, która: 
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 
3) realizuje programy nauczania zawierające podstawy programowe obowiązkowych 

przedmiotów ogólnokształcących; 
4) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania 

egzaminów ustalone przez MEN; 
5) umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości. 
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Rozdział II 
Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonania 

 
§ 3. 

 
1. Szkoła realizuje cele i zadania zawarte w ustawie Prawo oświatowe, w ustawie 

o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie w zakresie działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z uwzględnieniem zadań wynikających 
z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły dostosowanego do potrzeb 
rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. 

2. Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, której celem jest dążenie do 
pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, 
moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie go do dojrzałego życia 
i pełnienia określonej roli w społeczeństwie. 

 
§ 4. 

 
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawach programowych dla liceum 

ogólnokształcącego uwzględniając cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne, zgodnie 
ze swym charakterem opisanym w statucie.  

2. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, w tym: 
1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 
2) program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie 

treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

3. Szkoła organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym i przedmiotów 
uzupełniających zgodnie z ramowym planem nauczania. 

4. Szkoła dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania stosuje innowacyjne 
rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne. 

5. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za 
niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji 
społecznej oraz zatrudnienia. 

6. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę: 
1) sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny; 
2) salę gimnastyczną; 
3) sale i aneksy sportowe; 
4) bibliotekę; 
5) gabinet profilaktyki zdrowotnej; 
6) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze; 
7) sklepik i miejsce spożywania posiłków. 

 
§ 5. 

 
1. Zadaniem szkoły jest w szczególności: 

1) pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację 
poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;  
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2) pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego promującego zdrowy styl 
życia, a także działań skutecznie zapobiegających współczesnym zagrożeniom; 

3) organizowanie na życzenie rodziców i pełnoletnich uczniów nauki religii i etyki 
oraz zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie; 

4) organizowanie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób 
będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących 
w systemach oświaty innych państw; 

5) udzielanie uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 

6) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, 
zagrożonych niedostosowaniem społecznych i niedostosowanych społecznie; 

7) organizowanie nauczania w miejscu pobytu ucznia na podstawie orzeczenia 
o potrzebie nauczania indywidualnego; 

8) wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w tym organizowanie 
indywidualnego programu lub toku nauk; 

9) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć 
szkolnych; 

10) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość działań 
z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu 
społecznym;  

11) przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia. 
2. Cele i zadania szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników szkoły 

we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i innymi instytucjami, o których 
mowa w rozdziale VIII. 

3. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły z uwzględnieniem dążenia do jak 
najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest w doskonaleniu 
zawodowym pracowników szkoły.  

 
§ 6. 

 
1. Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców 

w dążeniu do: 
1) rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich 

indywidualnych potrzeb; 
2) uważnej ochronie uczniów przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat 

w okresie rozwijającej się ich samodzielność. 
2. Celem działań wychowawczo profilaktycznych szkoły jest: 

1) wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości 
w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, 
moralnym i duchowym; 

2) rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz 
o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania. 

3. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest: 
1) pełna realizacja celów i zadań wychowawczo-profilaktycznych zawartych 

w realizowanych podstawach programowych przez wszystkich nauczycieli 
i pracowników szkoły; 
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2) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy 
o zagrożeniach, jakie mogą zaburzyć rozwój uczniów; 

3) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad promocji i ochrony zdrowia; 
4) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska 

rówieśniczego. 
4. Diagnozę potrzeb i problemów społeczności szkolnej opracowuje zespół ds. pomocy 

psychologiczno– pedagogicznej. 
5. Treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę, o której mowa w ust. 4 
opracowuje zespół nauczycieli wychowawców klas wspólnie z pedagogiem.  

6. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość w związku z zawieszeniem zajęć na czas oznaczony z powodu wystąpienia 
zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub nadzwyczajnego zdarzenia 
zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów, o którym mowa w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, ustala 
potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu 
wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program. 
 

§ 7. 

1. W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków 
do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku lokalnym szkoła 
organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialny jest Dyrektor 
Szkoły, który uwzględnia opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej 
oraz diagnozę sporządzoną przez szkołę. Cały proces udzielania pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej jest uzgodniony z rodzicami. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  
i nieodpłatne. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu 
i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na ich 
funkcjonowanie w szkole. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom, uczniów i nauczycielom 
polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 
Jest ona jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna odbywa się we współpracy z rodzicami uczniów, 
poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami zajmującymi się 
wspieraniem szkół w tym zakresie. 

7. Nauczyciele w toku bieżącej pracy prowadzą obserwację pedagogiczną w celu 
rozpoznania u uczniów uzdolnień oraz przyczyn trudności w uczeniu się.   

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy  
z uczniem oraz w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających 
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uzdolnienia i umiejętności uczenia się, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym oraz związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, porad, 
konsultacji i warsztatów. 

9. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach 
oraz gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z objęciem ucznia 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną określają odrębne przepisy.  

 
§ 8. 

 
1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, 

niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym 
w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym.  

2. Podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane zgodnie z odrębnymi przepisami i dostarczone do szkoły przez 
rodzica lub pełnoletniego ucznia. 

3. Dyrektor dla każdego ucznia objętego kształceniem specjalnym powołuje zespół 
nauczycieli i specjalistów odpowiedzialnych za opracowanie wdrożenie i ocenę 
efektywności indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. 

4. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia: 
1) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, który 

uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 
3) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia terapeutyczne. 

5. Szkoła realizuje programy integracji przygotowujące uczniów objętych kształceniem 
specjalnym do samodzielności w życiu dorosłym, w tym wyboru miejsca pracy lub 
dalszego kształcenia. 

6. Rodzicom ucznia objętego kształceniem specjalnym, a także pełnoletnim uczniom 
objętym kształceniem specjalnym przysługuje prawo uczestniczenia w organizacji 
kształcenia specjalnego, w tym do czynnego udziału w posiedzeniach zespołu, 
o  którym mowa w ust. 3.  

7. Szkoła we współpracy z rodzicami, uczniem pełnoletnim, poradnią psychologiczno-
pedagogiczną i innymi instytucjami buduje wspólną strategię działań wspierających 
ucznia objętego kształceniem specjalnym, realizowanych w szkole i w domu. 

8. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, 
niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, 
określają odrębne przepisy. 

9. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość zajęcia rewalidacyjne i wychowawcze organizuje się, w miarę możliwości i z 
uwzględnieniem specyfiki nauczania, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość. 

10. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, a w przypadku 
uczniów pełnoletnich – tych uczniów, i w porozumieniu z organem prowadzącym 
umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 
realizację zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik 
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kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub 
nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 
indywidualnego nauczania. 

 
§ 9. 

 
1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali 

naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, 
korzystają z nauki na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze 
środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych 
związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym 
związanych z kształceniem za granicą.  

3. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających 
podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, 
na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

 
§ 10. 

1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki. 
2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii lub etyki jest życzenie wyrażone przez 

rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia.  
3. Życzenie udziału w wyżej wymienionych zajęciach raz wyrażone nie musi być 

ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w formie pisemnej 
w każdym czasie. 

 
§ 11. 

1. Szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 
2. Udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy. 
3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach, jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń zgłosi pisemnie 

Dyrektorowi rezygnację z tych zajęć. 
4. Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy. 

 
§12. 

1. Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień 
poprzez stymulowanie ich aktywności i kreatywności, budowanie wiary we własne 
możliwości oraz promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli. 

2. Nauczyciele zapewniają uczniom możliwość rozwijania własnych zainteresowań 
i uzdolnień na zajęciach obowiązkowych, w formie indywidualizacji pracy na lekcji, 
w tym indywidualizacji zadań domowych i prac pisemnych. 

3. Szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 
w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności. 

4. Nauczyciele udzielają uczniom pomocy w przygotowaniu się do reprezentowania 
szkoły w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych. 
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5. Uczniom, u których rozpoznano szczególne uzdolnienia potwierdzone opinią poradni 
psychologiczno-pedagogicznej szkoła zapewnia organizację indywidualnego 
programu nauki lub indywidualnego toku nauki. 

6. Szczegółowe warunki organizacji indywidualnego toku i indywidualnego programu 
nauki określają odrębne przepisy. 

 
 

§ 13. 
 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, w tym 
w szczególności; 

1) dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy; 
2) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej; 
3) ustalenie długość przerw międzylekcyjnych, w taki sposób że umożliwiają uczniom 

spożycie posiłków na terenie szkoły; 
4) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości; 

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do 
szkoły do momentu jej opuszczenia. 

3. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także 
o tym jaki jest porządek i organizacja zajęć. 

4. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy 
pracownicy szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków oraz zakresem zadań 
odpowiedzialności i uprawnień. 

5. Dyrektor w drodze zarządzenia, określa warunki zapewnienia uczniom 
bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole z uwzględnieniem: 

1) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych 
z uwzględnieniem opieki nad niepełnoletnimi uczniami, którzy nie korzystają 
z zajęć ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

2) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych 
oraz przed zajęciami szkolnymi; 

3) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych. 
4) W przypadku zawieszenia zajęć ze względu na okoliczności, o których mowa w § 23 

ust. 8, realizacja zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły odbywa się 
zgodnie z określoną przez dyrektora organizacją zajęć, w tym z wykorzystaniem 
metod porozumiewania się na odległość. Wszyscy pracownicy szkoły, a nauczyciele 
w szczególności, zobowiązani są do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w sieci. 

6. W trakcie zajęć poza terenem szkoły oraz podczas wycieczek opiekę nad uczniami 
sprawują kierownicy wycieczek oraz opiekunowie. Zasady opieki nad uczniami w czasie 
wycieczek i wyjść grupowych uczniów określa Regulamin wycieczek, wyjść i innych 
imprez krajoznawczo – turystycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 
w Kwidzynie. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość w szkole mogą być organizowane dla uczniów krajoznawstwo i 
turystyka, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 
maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, o ile nie jest zagrożone 
bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów. 
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7. Elementem wspomagającym działania szkoły w zapewnieniu uczniom i pracownikom 
bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego. 

8. Ustala się dyżury nauczycieli w czasie przebywania młodzieży w szkole, uwzględniając 
rozkład zajęć. Plan dyżurów, zobowiązujący nauczycieli do ścisłego przestrzegania, 
wywiesza się w pokoju nauczycielskim na tablicy ogłoszeń. 

9. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez uczniów, 
nauczycieli, rodziców i osoby odwiedzające szkołę. 

10. Zasady odstąpienia od zakazu nagrywania obrazu i dźwięku określa Dyrektor 
w drodze zarządzenia.  

 
§14. 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej 
spełniającego szczegółowe wymagania i wyposażonego w sprzęt, które określają 
odrębne przepisy. 

2. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
3. Uczniowie objęci są opieką zdrowotną i stomatologiczną przez podmioty wskazane 

przez organ prowadzący. 
4. Pielęgniarka szkolna prowadzi czynne poradnictwo dla uczniów z problemami 

zdrowotnymi oraz sprawuje opiekę medyczną nad uczniami z chorobami przewlekłymi 
i niepełnosprawnością. 

5. Dyrektor przedstawia rodzicom informacje o organizacji opieki zdrowotnej w szkole 
i planowanych działaniach profilaktycznych w terminie do 30 września roku szkolnego. 

6. Opieką zdrowotną nie są objęci uczniowie, których rodzice złożyli sprzeciw 
do Dyrektora w formie pisemnej.  

7. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka, 
a pod jej nieobecność pierwszej pomocy udzielają pracownicy szkoły. 

8. O każdym przypadku udzielenia pomocy przedlekarskiej szkoła niezwłocznie informuje 
rodziców. 
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Rozdział III 

Organy szkoły  
 

§ 15. 
 

1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor Szkoły, którego funkcję pełni Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 2 w Kwidzynie, zwany dalej „Dyrektorem”; 
2) Rada Pedagogiczna, której funkcję pełni wspólna Rada Pedagogiczna szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie 
3) Rada Rodziców, której funkcję pełni wspólna Rada Rodziców uczniów szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie; 
4) Samorząd Uczniowski, którego funkcję pełni wspólny Samorząd Uczniów szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. 
§ 16. 

 
1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje ją na 

zewnątrz. Powierzenia stanowiska dokonuje organ prowadzący szkołę. 
2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych 

przepisach dla: 
1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu 

administracyjnego, którym zarządza; 
2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki 

finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych; 
3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, 

postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno- prawnych na 
podstawie odrębnych przepisów; 

4) dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Powiat Kwidzyński; 
5) przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 
6) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły. 

3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą Prawo 
oświatowe, a w szczególności: 
1) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole; 
2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do rozwoju samorządnej 

i samodzielnej pracy uczniów oraz harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 
aktywne działania prozdrowotne; 

3) przewodniczy radzie pedagogicznej; 
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej, które 

są niezgodne z przepisami prawa, i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący 
szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

5) sporządza projekty planu finansowego, dysponuje środkami określonymi w planie 
finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) opracowuje arkusz organizacyjny; 
7) decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników 

szkoły; 
8) dokonuje oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli; 
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9) egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy; 
10) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły; 
11) występuje z wnioskiem (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej) w sprawach 

odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
12) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem 

uczniowskimi organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników szkoły; 
13) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły; 
14) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych przepisami; 
15) podejmuje decyzje w sprawie obsady stanowiska wychowawcy; 
16) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę; 
17) dopuszcza do użytku w szkole, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, który musi spełniać warunki 
określone odrębnymi przepisami; 

18) zawiera umowy z wolontariuszem na wykonywanie zadań statutowych Szkoły, 
za wyjątkiem zadań o charakterze edukacyjnym; 

19) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 
20) organizuje kontrolę wewnętrzną; 
21) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

4. Dyrektor, zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyduje również w sprawach: 
1) przyjmowania uczniów do Szkoły w ciągu roku szkolnego oraz zmiany przez nich klasy; 
2) skreślenia z listy uczniów na warunkach określonych niniejszym statutem; skreślenia 

Dyrektor dokonuje w drodze decyzji, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po 
zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

3) Dyrektor zwalnia uczniów z realizacji zajęć lekcyjnych na zasadach omówionych 
w statucie. 

5. Dyrektor odpowiedzialny jest za całość funkcjonowania szkoły, w tym w szczególności za 
zapewnienie warunków organizacyjnych sprzyjających pełnej realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.  

6. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole organizacji, w szczególności organizacji 
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i wzbogacanie 
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

7. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustala długość 
przerw międzylekcyjnych i organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie 
posiłków na terenie szkoły lub placówki. 

8. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych jej 
zadań. 

9. Dyrektor po zakończeniu roku szkolnego i przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 
sporządza informację o działalności szkoły, w tym wyniki i wnioski ze sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego i przekazuje je radzie pedagogicznej. 

10. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane na 
piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. 

11. Dyrektor jako organ jednoosobowy w zakresie swoich kompetencji wydaje zarządzenia.  
12.  W czasie nieobecności dyrektora w pracy jego uprawnienia i obowiązki przejmuje 

Wicedyrektor. Kompetencje wicedyrektora opisane są w §35. 
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§ 17. 

 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych 

zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.  
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w szkole.  
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej, za jej zgodą lub na jej wniosek, mogą także 

uczestniczyć (z głosem doradczym) osoby zapraszane przez Dyrektora. 
5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.  

6. Kompetencje stanowiące i opiniodawcze Rady Pedagogicznej wynikają z obowiązujących 
przepisów prawa. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą: 
1) zatwierdzanie planów pracy; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy 
szkoły; 

7)  delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 
na stanowisko Dyrektora;  

8) wybór przedstawiciela do zespołu powołanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty 
rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy wystawionej przez Dyrektora; 

9) wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub 
Wicedyrektora;  

10) dokonywanie zmian w Statucie Szkoły. 
7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
2) projekt planu finansowego szkoły; 
3) wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) realizowane w szkole zestawy programów nauczania oraz obowiązujące w szkole 
zestawy podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

6) powierzenie lub odwołanie nauczyciela ze stanowiska Wicedyrektora; 
7) program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system 

doradztwa zawodowego; 
8) program wychowawczo-profilaktyczny. 
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8. Obowiązkiem Rady Pedagogicznej jest doskonalenie pracy szkoły. W tym zakresie po 
przyjęciu rocznej informacji Dyrektora o pracy szkoły, Rada Pedagogiczna ustala wnioski 
dotyczące doskonalenia pracy szkoły. 

9. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie 
uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy członków Rady Pedagogicznej.  

10. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach personalnych, w szczególności 
związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze lub w sprawach związanych 
z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu 
tajnym. 

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  
12. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. Sposób 

postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa Prawo oświatowe. 
13. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Rady 

Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr2 w Kwidzynie, który określa: 
1) organizację zebrań; 
2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania; 
3) sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej; 
4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. 

14. Rada Pedagogiczna realizuje kompetencje Rady Szkoły określone w ustawie. 
 

§ 18. 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców 
uczniów w danym roku szkolnym. Zasady jej wyboru określa ustawa Prawo oświatowe. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 
wybranych w tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału na pierwszym 
zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:  
1) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, szkolnego programu 

wychowawczo-profilaktycznego do 30 września każdego roku szkolnego;  
a) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną, program ustala Dyrektor 
w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; 

b)  programy ustalone przez dyrektora obowiązują do czasu uchwalenia programów 
przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania;  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora;  
4) opiniowanie działalności na terenie szkoły stowarzyszeń i innych organizacji; 
5) uchwalanie regulaminu swojej działalności;  
6) opiniowanie pracy nauczyciela. 

4. Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko Dyrektora oraz przedstawiciela do zespołu powołanego przez 
Pomorskiego Kuratora Oświaty rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy 
wystawionej przez Dyrektora. 

5. Rada Rodziców w realizacji zadań szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców, 
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współdziałającym z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, samorządem uczniowskim, 
władzami oświatowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami. 

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 
statutem, i określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli 

do Rady Rodziców. 
7. Szkoła zapewnia Radzie Rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej 

działania, dostęp do komunikacji z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny oraz 
miejsce na stronie internetowej szkoły. 

8. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w szkole. 
 

§ 19. 

1. Samorząd Uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów 
szkoły w danym roku szkolnym. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulaminu 
Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, 
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.   

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego określa tryb wprowadzania zmian. 
4. Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy 

warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania 
służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów. 

5. Samorząd reprezentuje interesy uczniów, w szczególności w zakresie: 
1) oceniania, klasyfikowania i promowania; 
2) prawa do znajomości programu nauczania; 
3) prawa do organizacji życia szkolnego; 
4) prawa do redagowania publikacji szkolnych; 
5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 
w porozumieniu z Dyrektorem. 

6. Samorząd Uczniowski z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy uczniów, może 
przedstawiać Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.  

7. Dyrektor w terminie do 30 dni rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 6 i udziela 
odpowiedzi uzasadniając swoje stanowisko. Termin 30 dniowy ulega zawieszeniu na 
okres przerw w pracy szkoły określonych w przepisach o organizacji roku szkolnego.  

8. Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczycieli – opiekuna lub opiekunów 
samorządu. 

9. Samorząd ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję jego opiekuna. 
10. W porozumieniu z Samorządem Uczniowskim Dyrektor powierza funkcję opiekuna 

samorządu nauczycielowi oraz określa zakres obowiązków, odpowiedzialności 
i uprawnień. 

 
§ 20. 

 
1. Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa. 
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2. Działalność organów szkoły jest jawna, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 
3. Organy szkoły tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku 

i zaufaniu. 
4. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy 

organami szkoły z uwzględnieniem sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał 
organów kolegialnych szkoły o ile treść ich jest jawna. 

5. Odpowiedzialni za terminowe i rzetelne przekazywanie informacji są: Dyrektor, 
Wicedyrektor, przewodniczący Rady Rodziców i przewodniczący Samorządu 
Uczniowskiego.  

6. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów 
jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą 
wyłącznie członkowie tych organów.  

7. Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze 
spotkania mediacyjnego, który podpisują osoby upoważnione do negocjacji. Protokół 
zawiera ustalenia z mediacji, a w przypadku gdy mediacje nie przyniosły ostatecznego 
rozstrzygnięcia, protokół zawiera także zdania odrębne.  

8. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor, o ile nie jest jedną ze 
stron konfliktu. 

9. Dyrektor rozpatrując sprawy sporne pomiędzy organami, w drodze zarządzenia 
powołuje komisję składającą się z trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej i trzech 
przedstawicieli Rady Rodziców, wskazując jej termin oraz zakres rozpatrzenia spraw.  

10. Komisja, o której mowa w ust. 9 ma prawo wglądu do dokumentacji potrzebnej do 
ustalenia stanu faktycznego w sprawie oraz do przesłuchiwania świadków mających 
istotne wiadomości w sprawie.  

11. W przypadku, gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana 
przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.  

12. O zaistniałym konflikcie i ustaleniach mediatora Dyrektor zawiadamia organ 
prowadzący. 

13. W razie nierozstrzygnięcia sporu Dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę. 
14. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość czynności organów szkoły mogą być realizowane przy pomocy środków 
porozumiewania się na odległość, a w przypadku kolegialnych organów jednostek 
systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treści podjętych w ten sposób 
czynności powinny być utrwalone w formie np. protokołu. 
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Rozdział IV  
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 
§ 21. 

 
1. Szkoła jest jednostką feryjną. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przerw świątecznych, oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne 
przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. W terminie do 30 września Dyrektor publikuje na stronie internetowej szkoły kalendarz 
organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktycznych. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez Dyrektora, na podstawie planu 
nauczania oraz planu finansowego szkoły.  

 

§ 22. 

1. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone 
w systemie klasowo- lekcyjnym. 

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych 
i międzyoddziałowych, zespołach oraz indywidualnie.  

3. Odziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca wyznaczony przez Dyrektora. 
4. W szkole wykorzystywany jest dziennik elektroniczny, którego funkcjonowanie określa 

Regulamin działania dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 
w Kwidzynie. 

5. Uwzględniając środki finansowe, możliwości organizacyjne, warunki bezpieczeństwa, 
wymagania programowe oraz zasady określone w odrębnych przepisach szkoła 
organizuje: 

1) zajęcia wychowania fizycznego w grupach oddzielnie dla dziewcząt i chłopców;  
2) prowadzenie w grupach lekcji języka obcego, informatyki oraz zajęć laboratoryjnych 

i praktycznych (głównie z chemii, fizyki, biologii);  
3) zajęcia dodatkowe oraz pozalekcyjne (np. koła zainteresowań, koła przedmiotowe, 

seminaria maturalne) w celu wspomagania uczniów w ich wszechstronnym rozwoju. 
6. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, religii lub etyki 

mają zapewnioną opiekę na terenie szkoły, a w przypadku, kiedy zajęcia z tego 
przedmiotu są na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, mogą być, na 
podstawie pisemnej zgody rodziców, zwalniani do domu. 

7. Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-
lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych, a także 
w formie wycieczek, rajdów, wyjazdów, obozów sportowych, obozów albo warsztatów 
naukowych, itp. Zajęcia te są organizowane z uwzględnieniem posiadanych środków 
finansowych i w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom. 

8. Podstawy prawne organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie 
krajoznawstwa i turystki określają odrębne przepisy oraz ustalony przez Dyrektora 
w drodze zarządzenia Regulamin wycieczek, wyjść i innych imprez krajoznawczo-
turystycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.  
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9. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz będący obywatelami polskimi, którzy 
pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, mają 
prawo do skorzystania z: 

1) organizacji dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych 
jako języka obcego w celu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

2) dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z których 
uczniowie potrzebują wsparcia, aby wyrównać różnice programowe; 

3) ze wsparcia osoby władającą językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze 
pomocy nauczyciela, jako asystent międzykulturowy; 

4) organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trybie i formach przewidzianych 
dla polskich uczniów. 

10. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 9, organizowane są na warunkach określonych 
w odrębnych przepisach prawa za zgodą i w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę. 

11. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz będących 
obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 
oświaty innych państw, ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonywaniu 
trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi oraz ze zmianą środowiska 
edukacyjnego. 
 

§ 23. 
 

1. Organizację stałych obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na 
podstawie i zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 
zdrowia i higieny pracy. 

2. Organizacja pracy szkoły na dany rok szkolny zawiera w szczególności: 
1) przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów, dla których zaplanowano 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze; 
2) organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych przewidzianych w arkuszu 

organizacyjnym; 
3) przydział zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych 

i specjalistycznych realizowanych z uczniem indywidualnie; 
4) przydział wychowawców do oddziałów; 
5) organizację pracy pedagoga szkolnego, psychologa; 
6) organizację biblioteki szkolnej; 
7) organizację pracy pracowników obsługi i administracji. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

4. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w liceum ogólnokształcącym są nauczane w zakresie 
podstawowym lub w zakresie rozszerzonym. 

5. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego oraz uwzględniając zainteresowania uczniów, możliwości organizacyjne, 
kadrowe i finansowe szkoły, wyznacza dla danego oddziału zestaw przedmiotów ujętych 
w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 
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6. Plan nauczania może być rozszerzony na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej, 
rodziców lub uczniów przy uwzględnieniu możliwości organizacyjnych, kadrowych 
i finansowych szkoły. 

7. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego są realizowane w formie zajęć klasowo-
lekcyjnych lub zajęć do wyboru przez uczniów, do których organizacji zastosowanie 
mają odrębne przepisy. 

8. Zajęcia w szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie: 
1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych; 
2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia 

z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów; 
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną; 
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów 

innego niż określone w pkt. 1–3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w 
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604). 

9. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 8, na okres powyżej dwóch dni 
dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia 
zawieszenia zajęć. 

10. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny. 

11. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane 
w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie klasowej, grupie 
między klasowej lub grupie wychowawczej. 

12. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach 
dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut. 

13. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 
realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz 
zajęć dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla osób niebędących obywatelami 
polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają 
języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym. 

14. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować: 
1) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z planów nauczania dla 

poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz 
tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, 

2) tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. 
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15. Dyrektor organizuje zajęcia na terenie szkoły dla ucznia, który z uwagi na rodzaj 
niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania – na wniosek rodziców. Zajęcia te 
organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą 
zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile możliwe jest 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz na 
danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu 
ucznia. 

16. Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o modyfikacji 
tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć oraz tygodniowego lub semestralnego 
rozkładu zajęć. 

17. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły, dyrektor, w 
porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla ucznia, który z uwagi na 
rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, zajęcia na terenie innej, wskazanej 
przez organ prowadzący szkoły. 

18. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając 
potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

19. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
dyrektor zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji 
z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje uczniom i rodzicom informację 
o formie i terminach tych konsultacji. W miarę możliwości konsultacje te odbywają się 
w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem. 

20. W przypadku zgłoszonych przez rodzica (opiekuna prawnego) utrudnień, które mogą 
uniemożliwić realizację kształcenia zdalnego, dyrektor ustala indywidualnie z rodzicem 
(opiekunem prawnym) ucznia zasady jego uczestnictwa w nauce zdalnej, tj. o ile istnieje 
taka możliwość udostępnia sprzęt komputerowy na terenie szkoły lub wypożycza go na 
podstawie umowy użyczenia podpisanej z rodzicem (opiekunem prawnym). 

21. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą mieć formę: 
1) synchroniczną – nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie z wykorzystaniem 

platformy do prowadzenia lekcji online (MS Teams); 
2) asynchroniczną – nauczyciel i uczniowie pracują w różnym czasie, z wykorzystaniem 

prezentacji, linków do materiałów edukacyjnych; 
3) łączoną – w której pracę równoległą łączy się z pracą rozłożoną w czasie, np. wspólne 

wykonywanie projektu; 
4) konsultacji – nauczyciel jest dostępny online dla uczniów.  

22. Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły w okresie prowadzenia zajęć z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa odrębny regulamin 
„Organizacja pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w systemie 
zdalnego nauczania”. 
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§ 24. 
 

1. W szkole organizuje się wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 
2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom 

wszechstronnej pomocy w wejściu na rynek pracy lub wyborze dalszego kierunku 
kształcenia. 

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest poprzez: 
1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego; 
2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery i dalszego kształcenia oraz poznanie środowisk 
pracy; 

3) prowadzenie działalności informacyjno- doradczej, w tym udzielanie indywidualnych 
porad uczniom i rodzicom; 

4) upowszechnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 
5) współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
4. Szczegółowy zakres działań określa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. 
5. Dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego, tj. koordynatora doradztwa zawodowego.  
6. Koordynator doradztwa zawodowego na każdy rok szkolny opracowuje program 

realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Tryb przyjęcia do 
realizacji programu określają odrębne przepisy. 
 

§ 25. 
 

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu. 
2. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie 

kompetencji społecznych i interpersonalnych uczniów oraz aktywizacja współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami.  

3. Działania wolontariatu szkolnego adresowane są do:  
1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz 

zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, po uzyskaniu akceptacji 
Dyrektora;  

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;  
3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne. 

4. Działalność wolontariatu może być wspierana przez: 
1) wychowawców oddziałów wraz klasami;  
2) nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
3) rodziców;  
4)  inne osoby i instytucje. 

5. W celu podejmowania i organizowania działań z zakresu wolontariatu Samorząd 
Uczniowski, w porozumieniu z Dyrektorem może wyłonić ze swojego składu Szkolną Radę 
Wolontariatu.  

6. Działania szkolnego wolontariatu nadzoruje i opiniuje Dyrektor, we współpracy ze 
Szkolną Radą Wolontariatu (w przypadku powołania takiej Rady).  
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7. Dyrektor powołuje spośród członków Rady Pedagogicznej opiekuna szkolnego 
wolontariatu, który staje się koordynatorem działań wolontariatu w szkole. 

8. Koordynator odpowiada m.in. za wyznaczanie kierunków działań, organizację spotkań 
wolontariuszy, określanie terminów realizacji zadań.  

9. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania szkolnego wolontariatu reguluje 
odrębny regulamin. 
 

§ 26. 
 

1. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-
wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu 
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, rodzice, administracja i inni 
pracownicy szkoły. 

3. W bibliotece prowadzone są zajęcia czytelniczo-informacyjne uczniów. 
4. Udostępnianie zbiorów odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej. 
5. Wyposażenie biblioteki: 

1) biblioteka szkolna składa się z trzech pomieszczeń: wypożyczalni, magazynu na zbiory 
biblioteczne i czytelni; 

2) biblioteka wyposażona jest w sprzęt komputerowy połączony w sieć oraz stałe 
połączenie internetowe, odpowiednie meble, podstawowy sprzęt biblioteczny, 
przeciwpożarowy.  

6. Wydatki biblioteki szkolnej obejmują: zakup zbiorów i ich konserwację, druki 
biblioteczne, prenumeratę czasopism, materiały piśmienne itp., 
1) wydatki na powyższe cele pokrywane są z budżetu szkoły lub środków pozyskanych 

z projektów bądź grantów; 
2) propozycje wydatków na uzupełnianie zbiorów i wyposażenie biblioteki opracowuje 

nauczyciel-bibliotekarz w uzgodnieniu z dyrektorem i nauczycielami przedmiotów. 
7. Biblioteka szkoły gromadzi książki i inne materiały niezbędne do realizacji planu 

dydaktyczno-wychowawczego szkoły.  
8. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują głównie dokumenty piśmiennicze oraz audiowizualne 

w postaci płyt CD i DVD oraz kaset VHS. 
9.  Strukturę szczegółową zbiorów określają: profil szkoły, zainteresowania użytkowników, 

możliwość dostępu użytkowników do innych bibliotek, zasobność tych zbiorów i inne 
czynniki środowiskowe, lokalowe, regionalne.  

10. W bibliotece szkoły stosuje się następujące zasady rozmieszczania zbiorów:  
1) księgozbiór podstawowy w wypożyczalni; 
2) księgozbiór podręczny na regałach w wypożyczalni i w czytelni; 
3) księgozbiory wydzielone — w pracowniach przedmiotowych; 
4) księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym. Wszystkie materiały 

biblioteczne opatrzone są sygnaturą.  
11. Obowiązki nauczyciela-bibliotekarza.  

1) Praca pedagogiczna w czytelni obejmuje:  
a) udostępnianie zbiorów; 
b) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, 

informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach; 
c) rozmowy z czytelnikami o książkach; 
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d) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcania uczniów do świadomego 
wyboru lektury; 

e) zajęcia czytelniczo-informacyjne (zgodnie z programem przysposobienia 
czytelnictwa i informacji uczniów w bibliotece szkolnej) w formie pracy 
indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych, lekcji bibliotecznych; 

f) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, młodzieży potrzebnych 
im materiałów, udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece, pomoc w organizowaniu pracy 
z książką, czasopismem i ewentualnie z innymi dokumentami we wszystkich 
formach procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz w przygotowaniu przez 
różne grupy społeczności szkolnej imprez kulturalno-oświatowych; 

g)  informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów, 
przygotowanie analiz o stanie czytelnictwa w szkole na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej; 

h) prowadzenie różnych form popularyzacji czytelnictwa oraz rozwijanie wrażliwości 
kulturowej i społecznej uczniów (m.in. organizacja konkursów, wystaw, 
przedsięwzięć czytelniczych).  

2) Prace organizacyjne obejmują:  
a) gromadzenie zbiorów; 
b) ewidencję zbiorów; 
c) opracowanie biblioteczne zbiorów: opracowanie techniczne, klasyfikowanie 

według systemu UKD, katalogowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w bibliotekach; 

d) konserwację zbiorów poprzez stosowanie zabiegów chroniących zbiory przed ich 
przedwczesnym zużyciem (obłóżka książek w folię) oraz dokonywanie napraw 
możliwych w warunkach szkolnych; 

e) organizację warsztatu informacyjnego poprzez wydzielanie księgozbioru 
podręcznego oraz prowadzenie katalogów w programie elektronicznym: 
alfabetycznego i rzeczowego książek; 

f) selekcję zbiorów (materiałów zbędnych, zniszczonych) przy współudziale 
nauczycieli; 

g) biblioteka udostępnia zbiory 5 dni w tygodniu w ustalonych godzinach; 
h) zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania  

z nich, a także zasady rozliczania się za materiały zniszczone lub zagubione 
normują ogólne przepisy — regulaminy wypożyczalni i czytelni; 

i) bibliotekarz rejestruje wypożyczenia w programie elektronicznym, co umożliwia 
kontrolę obrotu materiałów bibliotecznych i aktywności czytelniczej uczniów 
w bibliotece szkolnej; 

j) biblioteka prowadzi statystykę (dzienną i okresową) służącą sprawozdawczości  
i ocenie efektywności pracy bibliotekarza oraz aktywności czytelniczej.  

3) Planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialna obejmuje: 
a) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki; 
b) uzgodnienie stanu majątkowego z księgowością; 
c) planowanie wydatków biblioteki; 
d) sprawozdania z pracy biblioteki dla Rady Pedagogicznej stwierdzające m.in. ocenę 

stanu czytelnictwa; 
e) kontrola księgozbioru; 
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f) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację biblioteki.  
4) Współpraca z rodzicami, nauczycielami i instytucjami obejmuje:  

a) udostępnianie zbiorów rodzicom poprzez wypożyczanie książek na kartę ucznia; 
b) wymianę materiałów informacyjnych między biblioteką szkolną, a innymi 

bibliotekami; 
c) informowanie użytkowników o zbiorach, warsztacie informacyjnym, dniach  

i godzinach otwarcia najbliższych bibliotek i zachęcanie do korzystania z nich; 
d) udział w szkoleniach organizowanych przez inne biblioteki; 
e) uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz 

zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych (wystawy, spotkania 
autorskie, odczyty) przygotowanych przez inne biblioteki, instytucje kultury 
i organizacje społeczne.  

5) Postanowienia końcowe.  
a) roczny plan biblioteki zatwierdza Dyrektor; 
b)  Rada Pedagogiczna na swoich posiedzeniach plenarnych dwa razy w roku 

dokonuje oceny stanu czytelnictwa na podstawie przedkładanych sprawozdań 
przez nauczyciela-bibliotekarza; 

c) księgozbiór biblioteki udostępniany jest uczniom szkoły oraz pracownikom 
pedagogicznym i administracyjnym; 

d) prawo wypożyczania przysługuje uczniom w ciągu roku szkolnego, począwszy od 
dnia, kiedy nazwiska uczniów zostaną wpisane w dzienniki szkolne i na tej 
podstawie zostaną ustalone kartoteki uczniów-czytelników; 

e) uczeń może jednorazowo wypożyczyć trzy książki; 
f) rodzic ma możliwość wypożyczenia książek na kartę swojego dziecka; 
g) w niektórych przypadkach czytelnik będzie mógł pobrać więcej książek, o ile 

będzie to podyktowane uzasadnioną koniecznością, np. uczeń klasy maturalnej 
lub przygotowujący się do konkursu; 

h) maksymalny czas wypożyczenia książki to trzy tygodnie; 
i) za zgodą bibliotekarza termin zwrotu może być przedłużony; w przypadku 

zgubienia czy zniszczenia książki, czytelnik jest obowiązany zwrócić do biblioteki 
taką samą książkę lub zastępczą, zaakceptowaną przez pracownika biblioteki; 

j) czytelnik ma obowiązek utrzymania czystości czytanej książki; 
k) w lokalu biblioteki i czytelni należy zachowywać ciszę; 
l) nadzór bezpośredni nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor; 
m) pomocy merytorycznej i instruktażowo-metodycznej udzielają nauczyciele-

doradcy bibliotekarze i wizytatorzy Kuratorium Oświaty; 
n) pomocą wymienioną w powyższym punkcie mogą również służyć pracownicy 

bibliotek pedagogicznych; 
o) kwalifikacje i normy zatrudnienia nauczycieli-bibliotekarzy określają odrębne 

przepisy; 
p) zakres uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela-bibliotekarza ustala Dyrektor 

Szkoły; 
q) szczegółowe przepisy znajdują się w odrębnych przepisach; 
r) W sytuacji zawieszenia zajęć ze względu na okoliczności, o których mowa w § 23 

ust. 8, uczeń ma prawo dostępu do księgozbioru na zasadach wskazanych przez 
dyrektora szkoły. Zajęcia z nauczycielem biblioteki mogą odbywać się także z 
wykorzystaniem technik i metod porozumiewania się na odległość. 
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12. Organizację pracy biblioteki i czytelni określa Regulamin biblioteki Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr2 w Kwidzynie. 

 
 
 

Rozdział V 
Nauczyciele i pracownicy szkoły 

 
§ 27. 

 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych 

1) zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy; 
2) zasady zatrudniania i obowiązki pracowników administracji i obsługi określają 

odrębne przepisy; 
3) Wszystkich pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor szkoły kierując się przy tym: 

a) odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami, 
b) realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły, 
c) bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno– moralną. 

4) Dyrektor sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym 
stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy. 

2.  Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:  
1)  nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne; 
2)  pedagog szkolny; 
3) pedagog specjalny; 
4) bibliotekarz; 
5) doradca zawodowy; 
6) psycholog szkolny, jeżeli pozwalająca na to środki finansowe w budżecie szkoły. 

3. W szkole tworzy się funkcję wychowawcy.  
4. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach:  

1) pracownicy administracji,  
2)  pracownicy obsługi.  

5. W szkole tworzy się stanowisko kierownicze- Wicedyrektora.  
6. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego powoływany jest przez Dyrektor Rzecznik Praw 

Ucznia. Tryb wyboru rzecznika określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 
 

§ 28. 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno– wychowawczą i opiekuńczą i jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 
opiece uczniów. 

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich 
zdrowie oraz poszanowanie godności. 

3. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 
1) wykonywanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 
2) rozpoznawanie potrzeb uczniów 
3) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce; 
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4) sporządzanie planu nauczania z przedmiotu, którego uczy w danej klasie; 
5) systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej; 
6) sprawdzanie na początku zajęć obecności uczniów i odnotowanie w e-dzienniku 

nieobecności; 
7) znajomość, przestrzeganie i stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w placówkach oświatowych; 
8) przestrzeganie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 
9) realizowanie programu pracy szkoły w zakresie powierzonych zajęć edukacyjnych; 
10) aktywny udział w radach pedagogicznych; 
11) opieka wychowawcza w czasie wycieczek oraz imprez i konkursów odbywających się 

poza szkołą; 
12) pełnienie dyżurów w czasie przerw oraz zastępstw i dyżurów za nieobecnego 

nauczyciela 
13) dbanie o pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal lekcyjnych, a także porządek 

w miejscu pracy i na terenie całej szkoły; 
14) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 
15) uczestniczenie w pracy zespołów przedmiotowych, wychowawczych i innych 

zespołów problemowo-zadaniowych; 
16) komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki i zachowania się ucznia; 
17) nauczyciel obowiązany jest do dostępności w szkole w celu udzielania uczniom i ich 

rodzicom konsultacji wg potrzeb a w szczególności w zakresie spraw dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych; 

18) udział uczniów i ich rodziców w konsultacjach jest dobrowolny; 
19) konsultacje mogą być grupowe i indywidualne; 
20) szczegółowy harmonogram i zakres konsultacji dla uczniów i ich rodziców jest 

ustalany w każdym roku szkolnym i podawany do wiadomości nauczycieli, uczniów i 
ich rodziców; 

21) konsultacje indywidualne wymagają wcześniejszego zadeklarowania nauczycielowi 
zamiaru obecności. 

§ 29. 
 

1. Dyrektor szkoły tworzy zespoły przedmiotowe, zespoły wychowawcze lub zespoły 
problemowo-zadaniowe. 

2. Zespół zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy i składania z niej okresowych 
sprawozdań Radzie Pedagogicznej. 

3. Zespoły przedmiotowe tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów 
pokrewnych. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na 
wniosek członków zespołu na jeden rok szkolny. 

4. W szkole funkcjonują zespoły przedmiotowe: 
1) zespół przedmiotów humanistycznych; 
2) zespół języków obcych; 
3) zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; 
4) zespół ds. wychowania fizycznego i klas mundurowych. 

5. Zadaniem zespołów przedmiotowych jest: 
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, wyboru tych programów a także korelowania treści 
nauczanych przedmiotów;  
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2) wybór podręczników; 
3) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania; 
4) badania wyników nauczania; 
5) organizowanie i przeprowadzanie konkursów i olimpiad; 
6) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz opieki nad 

nauczycielami początkującymi; 
7) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych; 
8) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania. 
6. Zespół wychowawczy tworzą wszyscy nauczyciele pełniący funkcję wychowawców, 

wicedyrektor i pedagog lub psycholog szkolny.  
7. Zadaniem zespołu wychowawczego jest w szczególności: 

1) konstruowanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 
2) opracowanie narzędzi ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego; 
3) dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań wychowawczych; 
4) doskonalenie metod pracy wychowawcze i wzbogacanie warsztatu pracy 

wychowawcy; 
5) ewaluacja i modyfikacja oceniania zachowania; 
6) rozwiązywanie problemów wychowawczych i wzajemne wspomaganie się w pracy 

wychowawczej; 
7) wspieranie rodziców w pracy wychowawczej. 

8. Dyrektor szkoły może powoływać zespoły problemowo-zadaniowe realizujące zadania 
wynikające z planu pracy szkoły w danym roku szkolnym. Pracą zespołu kieruje 
przewodniczący powołany przez Dyrektora. 
 

§ 30. 
 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 
uczącemu w tym oddziale.  

2. Wychowawcy planują pracę wychowawczo-profilaktyczną na dany rok szkolny na 
podstawie zatwierdzonego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 
a w szczególności: 

1) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 
2) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów; 
3) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia. 

4. W celu realizacji zadań  o których mowa w punkcie 3, wychowawca powinien: 
1) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka; 
2) planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnorodne formy 

życia zespołowego; 
3) układać treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy; 
4) współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, 
wobec których potrzebna jest indywidualna opieka; 
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5) utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia ich 
potrzeb opiekuńczo – wychowawczych; 

6) włączać rodziców w sprawy życia klasy i szkoły; 
7) współpracować ze wszystkimi organami w szkole, które świadczą 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów. 
5. Wychowawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić rodziców ucznia i podjąć 

wspólne kroki zaradcze w następujących przypadkach: 
1) nadmiernej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach w szkole; 
2) nadużywania alkoholu, palenia tytoniu lub używania środków odurzających; 
3) łamania norm społecznego współżycia i naruszania obowiązujących w szkole 

regulaminów i zarządzeń; 
4) zawiadomienie szkoły o popełniony przez ucznia wykroczeniu lub 

przestępstwie; 
5) ukarania karą dyscyplinarną, na prośbę innego nauczyciela; 
6) stwierdzenia pogorszenia stanu zdrowia; 
7) złych ocen cząstkowych; 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej 
i metodycznej ze strony placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

7. Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej 
oddziału tj. dziennik, arkusz ocen, świadectwa szkolne. 
 

§ 31. 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 
uczestnictwo uczniów w życiu szkoły; 

3) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 
młodzieży, w tym zakresie organizowanie zajęć oraz warsztatów ze specjalistami; 

4) organizowanie zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej - 
promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie  
z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych  
i problemowych; 

5) współpraca z instytucjami i osobami wspierającymi działania szkoły w zakresie 
profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów, w tym dotkniętych przemocą 
domową, a także wychowujących się w środowiskach patologicznych; 

6) koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach 
o charakterze profilaktyczno-wychowawczym; 

7) wsparcie wychowawców w przeprowadzeniu zajęć adaptacyjno-integracyjnych 
w klasach pierwszych, a także udzielanie porad w przygotowaniu zajęć do dyspozycji 
wychowawcy; 
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8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej; 

9) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 

10) realizacja działań związanych z udzielaniem wsparcia materialnego; 
11) pomoc uczniom w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 
12) działanie w zespołach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wychowawczo-

profilaktycznym. 
2. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 
specjalistami, rodzicami oraz uczniami w rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do 
realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów 
w życiu szkoły oraz zapewnienia dostępności uczniom ze szczególnymi potrzebami; 

2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów; 

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów; 
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

 rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 
funkcjonowaniu; 

 udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z 
uczniem; 

 dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych; 

 doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów, 
5) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 

nauczycielom; 
6) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w 

przepisach o organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
7) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki mającego na celu podnoszenie jakości 
edukacji włączającej. 
 

§ 32. 
 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
2)  gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 
i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno– doradczej prowadzonej przez szkołę; 
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5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 
w udzielaniu pomocy psychologiczno– pedagogicznej.  
 

§ 33. 

1. Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność 
uczniowską w drodze tajnego głosowania. 

2. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest na dwuletnią kadencję.  
3. Rzecznik Praw Ucznia powołany jest do: 

1) przeciwdziałania łamaniu praw ucznia określonych w Statucie Szkoły oraz praw 
dziecka zawartych m.in. w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka; 

2) podejmowania działań na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego  
i harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich godności; 

3) reprezentowania interesów uczniów przed Radą Pedagogiczną oraz Dyrekcją 
Szkoły; 

4) podejmowania interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia; 
5) wyjaśniania spraw spornych w szczególności, gdy: 

a) wychowawca klasy nie interweniował w zgłoszonej sprawie lub jego starania 
nie były skuteczne; 

b) sprawa naruszająca prawa uczniów przedstawiona przez przewodniczącego 
samorządu klasowego nie została rozstrzygnięta; 

c) ww. sprawa zgłoszona przez bezpośrednio zainteresowanego nie odniosła 
skutku. 

4. Rzecznik Praw Ucznia wyjaśnia problem z nauczycielami, a w wypadku braku rozwiązania 
zwraca się do Dyrektora. 

5. Rzecznik Praw Ucznia może zajmować stanowisko w przypadku kary wymierzonej 
uczniowi za jego zachowanie lub inne przewinienia. 

6. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo interweniować w przypadkach naruszania przez 
nauczyciela prawa ucznia do wcześniejszej informacji o przeprowadzanych pracach 
klasowych, sprawdzianach. 

7. Każdy uczeń ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia ze swoją sprawą w celu 
uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach 
problematycznych, spornych i nietypowych.  

8. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także 
całego zespołu – grupy uczniów, nawet całej klasy. 

9. Rzecznik pełni funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą 
rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. 
W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie 
podejmuje Dyrektor. 

10. Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego 
stanowią tajemnicę służbową. 

11. Rzecznika Praw Ucznia można odwołać przed upływem kadencji za rozmyślne naruszenie 
wewnątrzszkolnych przepisów, ciężkie naruszenie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, na 
wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 
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§ 34. 
 

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania 
szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
uczniów, dbanie o ład i czystość.  

2. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniom należy:  
1) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
2) ustawiczne monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń na terenie szkoły; 
3) monitorowanie ruchu uczniów i interesantów w szkole; 
4) bieżące informowanie Dyrektora o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa 

uczniów; 
3. Szczegółowy zakres obowiązków odpowiedzialności i uprawnień pracowników, o których 

mowa w ust. 1 ustala Dyrektor.  
 

§ 35. 

1. Wicedyrektor zobowiązany jest do wykonywania zadań określonych przez dyrektora 
szkoły, a w szczególności do: 
1) pełnienia obowiązków Dyrektora na zewnątrz podczas jego nieobecności; 
2) organizowania i nadzorowania procesu dydaktycznego, wychowawczego 

i opiekuńczego;  
3) sporządzania tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy 

umysłowej i  kontrolowania jego przestrzegania przez nauczycieli i uczniów; 
4) sporządzania harmonogramu dyżurów nauczycieli podczas przerw i czuwania nad 

jego przestrzeganiem; 
5) opracowania harmonogramu uroczystości i imprez w danym roku szkolnym oraz 

nadzorowania ich przebiegu; 
6) organizacji zajęć pozalekcyjnych i kontroli ich przebiegu;  
7) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu procesu 

dydaktyczno-wychowawczego, zwłaszcza dzienników zajęć oraz arkuszy ocen; 
8) organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 
9) sporządzania miesięcznego wykazu przepracowanych przez nauczycieli godzin 

ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw i innych; 
10) prowadzenia dokumentacji godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw 

i innych; 
11)  formułowania projektu ocen pracy nauczycieli; 
12) wnioskowania do dyrektora w sprawie nagród, wyróżnień i kar dla wszystkich 

pracowników szkoły; 
13) koordynowania przebiegu konkursów odbywających się na terenie szkoły;  
14) wprowadzania i aktualizacji danych do Systemu Informacji Oświatowej; 
15) opiniowania i wnioskowania w sprawach organizacyjnych, dydaktycznych, 

uczniowskich i nauczycielskich; 
16) koordynowania i kontrolowania wyboru przez nauczycieli programów nauczania 

i podręczników; 
17) organizację współpracy szkoły z instytucjami, w tym z policją, sądem dla nieletnich, 

kuratorami i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny; 
18) zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 
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19)  wykonywania innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły.  
2. Wicedyrektor z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia Dyrektora zgodnie 

z jego kompetencjami, a w szczególności:  
1) podejmuje decyzje w sprawach pilnych; 
2) podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej 

pieczątki;  
3) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz 

innymi instytucjami; 
4) kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługi. 

3. Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, 
używając własnej pieczątki. 

 
§ 36. 

 
Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych 
nauczycieli i pracowników szkoły określają odrębne dokumenty tworzone na podstawie 
prawa pracy. 
 

 
Rozdział VI 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 
 

§ 37. 
 

1. Ocenianiu w szkole podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. 
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego 
oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania realizowanych w szkole i innych programów, uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 
w statucie. 

4. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, 
które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 
dołączeni do oddziałów ogólnodostępnych realizują polską podstawę programową oraz 
podlegają obowiązującym przepisom w zakresie oceniania, klasyfikowania i 
promowania, w tym zasadom oceniania określonym w statucie szkoły.    

 
§ 38. 

 
1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego zwanego dalej „ocenianiem” jest: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, 
co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;  
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3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego 
rozwoju;  

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  
5) monitorowanie bieżącej pracy i zachowania ucznia;  
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 
2. Ocenianie jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

postawione przez nauczyciela oraz przyjęte kryteria zachowania. 
 

§ 39. 
 

1. Podstawą ustalania w szkole śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych są wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela i podane do 
wiadomości uczniów i ich rodziców. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  
3) ocenianie bieżące oraz ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zachowania według skali i form określonych w § 43 i § 46; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie warunków i trybu otrzymywania wyższych niż przewidywane roczne 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania;  

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 
i trudnościach ucznia w nauce, zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 
uzdolnieniach ucznia.  
 

§ 40. 
 

1. Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych, rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz ocen końcowych 
odnoszące się do realizowanego programu nauczania.  

2. Nauczyciel formułując wymagania edukacyjne określa: 
1) poziom koniecznych wiadomości i umiejętności na poszczególne oceny; 
2) formy sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz ich rangi dla ocen 

bieżących. 
3. Nauczyciele, corocznie, w terminie do 15 września informują uczniów oraz ich 

rodziców o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
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3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; 

4. Sposób informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych 
z poszczególnych przedmiotów i kryteriach oceniania zachowania: 

1) nauczyciel przedmiotu informuje uczniów na pierwszych zajęciach 
edukacyjnych;  

2) wychowawca informuje rodziców, na pierwszym zebraniu o możliwości 
zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów;  

3) na bieżąco według potrzeb;  
4) przekazanie informacji uczniom i rodzicom potwierdza się wpisem 

w dzienniku elektronicznym; 
5) wymagania edukacyjne publikowane są na stronie internetowej szkoły. 

 
§ 41. 

 
1. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne, o których, mowa  

w §40do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 
tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 
podstawie tego orzeczenia;  

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4) objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie 
rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 
nauczycieli i specjalistów w szkole- na podstawie tego rozpoznania; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych – na podstawie tej opinii. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia dotyczy: 
1) poziomu koniecznych umiejętności i wiadomości na poszczególne oceny; 
2) form sprawdzania wiadomości i umiejętności; 
3) prac domowych. 

 
§ 42. 

 
1. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
z nauki drugiego języka obcego.  
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2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego następuje na 
podstawie tego orzeczenia. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”. 

4. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 
opinii.  

5. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na 
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 5, uniemożliwia 
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 
 

§ 43. 
 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych poprzez wskazanie, 
co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.  

2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  
1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne śródroczne i roczne; 
3) końcowe.  

3. Przyjęto trzy rodzaje kontroli osiągnięć szkolnych uczniów: 
1) kontrolę wstępną, na początku roku szkolnego, pozwalającą określić poziom 

wiadomości i umiejętności ucznia w klasie pierwszej i zaplanować proces 
nauczania odpowiedni dla danej klasy (test diagnozujący dla klas pierwszych); 

2) systematyczną kontrolę bieżących postępów w nauce; 
3) kontrolę podsumowującą, jakopróbny egzamin zewnętrzny, określającą stopień 

osiągnięcia założonych celów; 
4) kontrola wstępna oraz kontrola podsumowująca ma charakter informacyjny 

i zapisywana jest w dzienniku w postaci procentowej.  
4. Ocena bieżąca poziomu wiadomości i umiejętności ucznia dokonywana jest 

systematycznie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, o których mowa w §40. 
1) Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne oraz końcowe z zajęć 

edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali i oznaczeń 
cyfrowych. 

Lp Stopień Skrót literowy Oznaczenie 
cyfrowe 

1 celujący cel 6 
2 bardzo dobry bdb 5 
3 dobry db 4 
4 dostateczny dst 3 
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5 dopuszczający dop 2 
6 niedostateczny ndst 1 

2) W ustaleniu oceny bieżącej nauczyciel może uwzględnić znaki „+”oraz „-‘, 
natomiast nie może ich stosować przy ustalaniu ocen śródrocznej i rocznej 
oraz końcowej. 

3) Oceny bieżące - cząstkowe w dzienniku wystawia się systemem cyfrowym. 
4) Formy kontroli osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz przypisane im rangi są 

właściwe dla danego przedmiotu i zawarte w odrębnych wymaganiach 
edukacyjnych. O innych niż przewidziane formy aktywności nauczyciel informuje 
uczniów podając rangę przed wykonaniem przez nich pracy. 

5) Ocenom cząstkowym przypisuje się rangi 1 – 6 (prace klasowe, testy, arkusze 
maturalne – ranga 5; konkursy i olimpiady – ranga 6).Pozostałe rangi według 
wymagań edukacyjnych nauczycieli przedmiotów. 

6) Formy i przyporządkowane im rangi znajdują się w wymaganiach edukacyjnych. 
7) Ocenianie prac pisemnych odbywa się według następującej skali procentowej: 

100 – 95 %    celujący 
94 – 85 %     bardzo dobry 

  84 – 70 %     dobry 
  69 – 55 %     dostateczny 

54 – 40 %     dopuszczający 
  39 – 0%       niedostateczny 

8) Powyższa skala dotyczy ocen z prac pisemnych, obejmujących więcej niż 3 
jednostki tematyczne (prace klasowe, testy rozdziałowe, testy semestralne 
i roczne, egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne oraz inne prace pisemne trwające 
dłużej niż 30 minut). 

9) Sprawdzone i ocenione prace pisemne przedstawiane są uczniowi po upływie 
maksymalnie 2 tygodni od ich napisania. Mogą one być udostępnione 
w następujący sposób 

a) do wglądu na lekcji; 
b) na prośbę ucznia bądź rodzica wypożyczone na okres nie dłuższy niż 

jeden tydzień; 
c) na prośbę ucznia bądź rodzica w formie kserokopii lub zdjęcia. 

10) Przy udostępnianiu prac uwzględnia się regulacje zawarte w ustawie o prawie 
autorskim, ze szczególnym uwzględnieniem bezwarunkowego zakazu publikacji 
w mediach elektronicznych lub tradycyjnych bez zgody autora zadań, arkuszy 
bądź testów. 

11) Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Są zapowiadane z wyprzedzeniem 
(minimum 7 dni) i zapisywane w dzienniku elektronicznym w zakładce 
„Terminarz”. Krótkie prace pisemne (kartkówki) obejmujące materiał trzech 
ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane. 

12)  W tygodniu mogą odbyć się trzy całogodzinne prace pisemne, w tym tylko jedna 
dziennie.  

13)  Jeżeli uczeń nie mógł napisać pracy z całą klasą, zobowiązany jest napisać ją 
w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni 
od dnia powrotu do szkoły. W tej sytuacji uczeń pisze ją tylko jeden raz 
i otrzymuje rangę, jak w pierwszym terminie. 
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14) W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianej pracy pisemnej, w miejsce 
oceny stawia się „0”, które jest wliczane do średniej ważonej. W dzienniku 
natomiast widnieje „-”. Znak ten zostaje usunięty i zastąpiony oceną uzyskaną 
przez ucznia z pracy napisanej w innym, uzgodnionym z nauczycielem, terminie.  

15) Wszelkie próby ściągania lub podpowiadania na pisemnej lub innej formie 
sprawdzenia wiadomości są równoznaczne z oceną niedostateczną; 

16) Próba użycia urządzeń telekomunikacyjnych podczas pracy pisemnej lub 
odpowiedzi ustnej skutkuje jej przerwaniem i otrzymaniem oceny 
niedostatecznej. 

17) Poprawa prac klasowych i sprawdzianów nie jest obowiązkowa. Uczeń może 
poprawić prace w terminie wyznaczonym przez nauczyciela z zastrzeżeniem, że: 

a) przy poprawianiu pracy pisemnej zmienia się ranga oceny; 
b) uczeń może poprawić każdą oceną nie tylko niedostateczną;  
c) poprawę każdej pracy pisemnej można pisać tylko raz; 
d) prace pisane niesamodzielnie nie podlegają poprawie; 
e) uczeń nie ma możliwości poprawiania prac na tydzień przed 

klasyfikacją. 
18) Pozostałe formy sprawdzenia wiadomości np. kartkówki, odpowiedzi ustne, prace 

domowe nie podlegają poprawie.  
19) Wszystkie prace pisemne nauczyciel przechowuje przez okres jednego roku 

szkolnego. 
5. Oceny śródroczne i roczne ustala się według następujących przedziałów: 

                   6,0 – 5,51     celujący 
                   5,5 – 4,51     bardzo dobry 
                   4,5 – 3,51     dobry 
                   3,5 – 2,51     dostateczny 
                   2,5 – 1,75     dopuszczający 

poniżej 1,75     niedostateczny 

1) Roczny tryb klasyfikowania obejmuje ocenę śródroczną oraz ocenę roczną. 
Termin zakończenia pierwszego semestru (ocena śródroczna) oraz zakończenia 
roku szkolnego (ocena roczna) określony zostaje na początku każdego roku 
szkolnego. 

2) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zgodnie z systemem 
punktowym śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (patrz §46).  

3) Klasyfikacja roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zgodnie z systemem punktowym rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania (patrz §46).  

4) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne  
z zastrzeżeniem oceny z przedmiotu prowadzonego przez dwóch lub więcej 
nauczycieli, która ustalana jest wspólnie przez nauczycieli uczących tego 
przedmiotu. 
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5) Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną ustalają nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne z minimum trzech ocen bieżących w każdym 
semestrze, jeżeli odbywają się one w wymiarze jednej godziny tygodniowo lub 
minimum czterech ocen bieżących w każdym semestrze, jeżeli zajęcia edukacyjne 
odbywają się w wymiarze dwóch lub więcej godzin tygodniowo. 

6) Nauczyciel może podwyższyć ocenę, biorąc pod uwagę: sukcesy ucznia 
w konkursach przedmiotowych, postęp, który osiągnął w trakcie roku szkolnego 
oraz wkład pracy. 

7) Oceny śródroczne i roczne oraz końcowe, w dziennikach i arkuszach ocen, wpisuje 
się w pełnym brzmieniu. 

6. Na klasyfikację końcową składają się: 
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej; 
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych; 
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

 
 
 

§ 44. 
 

1. Najpóźniej na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 
Rady Pedagogicznej nauczyciele zobowiązani są poinformować uczniów, 
a wychowawcy klas rodziców o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych lub nieklasyfikowaniu 
z edukacyjnych zajęć obowiązkowych oraz o przewidywanych śródrocznej i rocznej  
ocenie zachowania w formie ustnej na zebraniu z rodzicami, potwierdzonej wpisem 
w dzienniku elektronicznym. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu, 
wychowawca przekazuje informację w dowolnej formie za potwierdzeniem. 

2. Poinformowanie nie jest równoznaczne z wystawieniem ostatecznych ocen. Uczeń, 
który w okresie od poinformowania o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej do jej 
wystawienia obniży zasób wiedzy i umiejętności lub przestanie uczęszczać na zajęcia 
edukacyjne, może otrzymać niższą ocenę klasyfikacyjną od przewidywanej. 

3. Roczne przewidywane oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych 
i zajęć dodatkowych oraz przewidywana roczna ocena zachowania, mogą być 
podwyższone na zasadach określonych w §47i  § 48. 

4. Najpóźniej na 5 dni przed rocznym lub śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 
rady pedagogicznej, nauczyciele oraz wychowawcy klas są zobowiązani 
poinformować uczniów o śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych 
i zachowania poprzez wpis w dzienniku elektronicznym. 

5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu 
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub 
dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

7. Uczeń ma prawo do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez 
nauczyciela ocena roczna jest jego zdaniem lub zdaniem rodziców zaniżona(patrz § 
48). 
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8. Szczegółowy harmonogram działań nauczycieli, wychowawców i Rady Pedagogicznej 
w przeprowadzeniu klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej na dany rok szkolny 
ustala Dyrektor i publikuje go w dzienniku elektronicznym lub na stronie internetowej 
szkoły. 

 
§ 45. 

 
1. Ocenianie zachowania ucznia ukierunkowane jest na proces samokontroli 

i zachęcania uczniów do wzmożonej pracy nad sobą.  
2. Ocena z zachowania powinna utrwalać i nagradzać postawy pozytywne a eliminować 

te, które w społeczności szkolnej zostały uznane za niewłaściwe. 
3. Kryteriami oceniania zachowania są: 

1) sposób wywiązywania się z obowiązków ucznia, w tym: 
a) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych; 
b) przestrzegania zasad usprawiedliwiania nieobecności, w określonym terminie 

i formie; 
c) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły; 
d) przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły; 
e) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów. 
2) sumienność w wywiązywaniu się z zadań zespołowych realizowanych w szkole; 

a) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
b) troska o mienie szkolne i własne; 
c) reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych; 
d) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły; 
e)  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;  
f) respektowanie zapisów Regulaminu Porządkowego. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 
lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala się zgodnie z 
systemem punktowym, według następującej skali: 
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne. 

6. Wymagania na poszczególne oceny  zachowania 
1) Uczeń, który ma zachowanie  wzorowe: 
a) w szkole i poza nią zachowuje się bez zarzutu; 
b) ma nienaganny stosunek do obowiązków szkolnych; 
c) legitymuje się wzorową frekwencją; 
d) aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. 
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2) Uczeń, który ma zachowanie bardzo dobre: 
a) w szkole i poza nią zachowuje się bez większych zastrzeżeń; 
b) z obowiązków szkolnych wywiązuje się w sposób zadawalający; 
c) legitymuje się bardzo dobrą frekwencją; 

d) aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. 
3) Uczeń, który ma zachowanie dobre: 

a) w szkole i poza nią zachowuje się kulturalnie; 
b) z obowiązków szkolnych wywiązuje się zazwyczaj w sposób zadawalający; 
c) otrzymał więcej uwag pozytywnych niż negatywnych, uwagi negatywne są 

jednostkowe i nie dotyczą poważnego naruszenia norm etycznych i dobrych 
obyczajów; 

d) legitymuje się dobrą frekwencją; 
e) uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. 

4) Uczeń, który ma zachowanie poprawne: 
a) w szkole i poza nią zachowuje się w sposób nie naruszający poważnie norm 

etycznych i dobrych obyczajów; 
b) zazwyczaj wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 
c) otrzymał niewiele uwag negatywnych, uwagi te nie dotyczą poważnego 

naruszenia norm etycznych i dobrych obyczajów; 
d) legitymuje się dobrą frekwencją; 
e) uczestniczy w zajęciach szkolnych i poza szkolnych w sposób nie budzący 

poważniejszych zastrzeżeń. 
5) Uczeń, który ma zachowanie nieodpowiednie: 

a) w szkole i poza nią zachowuje się w sposób naruszający normy etyczne i dobre 
obyczaje; 

b) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 
c) legitymuje się słabą frekwencją; 
d) brak aktywności podczas uczestnictwa w zajęciach szkolnych i poza szkolnych. 

6) Uczeń, który ma zachowanie naganne: 
a) w szkole i poza nią zachowuje się w sposób naruszający normy etyczne i dobre 

obyczaje i (lub) w sposób naruszający przepisy prawa; 
b) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 
c) otrzymuje uwagi negatywne, zwłaszcza dotyczące poważnego naruszenia norm 

etycznych i dobrych obyczajów; 
d) legitymuje się bardzo słabą frekwencją, brak aktywności podczas uczestnictwa 

w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. 
 

§ 46. 
 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także 
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 
Uzasadnienie oceny może odbyć się w formie ustnej w obecności zainteresowanych 
lub w formie pisemnej. 

3. Ustalając ocenę z zachowania należy wziąć pod uwagę dodatkowe kryteria: 
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1) oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia 
powyżej 10 godzin w semestrze albo otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora 
albo ma uwagi negatywnie oceniające jego zachowanie (- 20 pkt i więcej), niezależnie 
od ilości zgromadzonych punktów; 

2) oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia 
powyżej 15 godzin w semestrze albo ma uwagi negatywnie oceniające jego 
zachowanie (- 40 pkt i więcej), niezależnie od ilości zgromadzonych punktów. 

4. Na początku każdego roku szkolnego uczeń otrzymuje kredyt zaufania w postaci 
100 pkt, co odpowiada końcowej ocenie dobrej. W trakcie dwóch semestrów uczeń 
może stracić lub zyskać punkty. 

5. Punkty dodatnie za reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach przyznawane 
są uczniowi za ostatni etap konkursu w danym semestrze. 

6. Punkty dodatnie za daną kategorię aktywności ucznia (np. wykonanie zleconego 
zadania, udział w akcji, promocji itp.) przyznawane są tylko raz. 

7. Wychowawca i nauczyciele (zgodnie z kolumną przyznający) na bieżąco wpisują do 
dziennika elektronicznego uwagi i spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia 
z jego obowiązków, respektowania norm zachowania w szkole i poza nią. 

8.  Poszczególne oceny zachowania ucznia odpowiadają punktacji na koniec I semestru: 
1) 150 i więcej – wzorowe; 
2) 149 – 130 - bardzo dobre; 
3) 129 - 100 – dobre; 
4) 99 - 70 – poprawne; 
5) 69 – 40 – nieodpowiednie; 
6) do 39 – naganne. 

9. Na początku II semestru uczeń otrzymuje dodatkowe 100 pkt, które dodaje się do 
ilości punktów uzyskanych w I semestrze. Poszczególne oceny zachowania ucznia 
odpowiadają punktacji na koniec roku szkolnego: 

1) 300 i więcej – wzorowe; 
2) 299 – 260 - bardzo dobre; 
3) 259 – 200 – dobre; 
4) 199 – 140 – poprawne; 
5) 139 – 80 – nieodpowiednie; 
6) do 79 – naganne. 

10. Ostateczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając nie 
tylko ilość zgromadzonych punktów, lecz także inne aspekty jego funkcjonowania 
w szkole. 

11. Odwołanie od ustalonej przez wychowawcę oceny zachowania określa§ 47 i § 48. 
12. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do 

klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły. 

Formy podlegające ocenie Ilość 
punktów 

Przyznający 

Punkty dodatnie przyznawane są: 
za zorganizowanie imprezy klasowej lub szkolnej 1 – 10 pkt. Zlecający zadanie 
za wykonanie zadania dodatkowego zleconego przez 
wychowawcę lub nauczyciela (np. prowadzenie strony 
internetowej, udział w promocji szkoły) 

1 – 15 pkt. Zlecający zadanie 

za działalność w SU, Samorządzie klasowym 1-10 pkt. Opiekun 
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SU/wychowawca 
za realizację zadań związanych z projektami edukacyjnymi i 
międzynarodowymi 1-30 pkt. Koordynator projektu 

za udokumentowaną działalność szkolną i pozaszkolną (np. 
wolontariat) 5– 20 pkt Zlecający zadanie 

za działalność na rzecz środowiska lokalnego w czasie zajęć 
lekcyjnych 

5-– 15 pkt Wychowawca klasy, 
nauczyciel, dyrektor 

za działalność na rzecz środowiska lokalnego poza zajęciami 
lekcyjnymi 

16-30 pkt Wychowawca klasy, 
nauczyciel, dyrektor 

za własną inicjatywę / pomysł wdrożony w życie szkoły 1– 30 pkt wychowawca, 
nauczyciel, dyrektor 

za średnią ocen 4,00– 4,50  
                              4,51– 4,75  
              powyżej 4,75 

10 pkt. 
15 pkt. 
20 pkt. 

Wychowawca klasy 

za wzorową frekwencję (dopuszcza się do 3 dni 
usprawiedliwionej nieobecności w semestrze i usprawiedliwione 
spóźnienia na 1 godzinie lekcyjnej w przypadku osób 
dojeżdżających) 

20 pkt. Wychowawca klasy 

za brak spóźnień (wstawiane na koniec semestru) 10 pkt. Wychowawca  
za wyróżniającą się kulturę osobistą w kontaktach z 
nauczycielami, pracownikami szkoły i kolegami (wstawiane na 
koniec semestru) 

10-15 pkt. Wychowawca 

Punkty dodatnie za reprezentowanie klasy lub szkoły w konkursie szkolnym: 

A- za udział w konkursie szkolnym (I etap) 5 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

B- za zajęcie II lub III miejsca 7 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

C- za zajęcie I miejsca 10 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

Punkty dodatnie za reprezentowanie klasy lub szkoły w konkursie powiatowym: 

A-  za udział w konkursie powiatowym 7 pkt Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

B- za zdobycie wyróżnienia 10 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

C- za zajęcie II lub III miejsca 15 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

D-za zajęcie I miejsca 20 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

Punkty dodatnie za reprezentowanie klasy lub szkoły w konkursie wojewódzkim: 

A- za udział w konkursie wojewódzkim 12 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

B- za zdobycie wyróżnienia 15 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

C- za zajęcie II lub III miejsca 20 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

D- za zajęcie I miejsca 30 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 
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Punkty dodatnie za reprezentowanie klasy lub szkoły w konkursie ogólnopolskim: 

A- za udział w konkursie ogólnopolskim 20pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

B- za zdobycie wyróżnienia 25 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

C- za tytuł finalisty 30 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

D- za tytuł laureata 35 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej (uprawniającej do zwolnienia z egzaminu maturalnego lub 
uwzględnianej w rankingu „Perspektyw”): 

A- za udział w olimpiadzie 30 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

B- za tytuł finalisty 40 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

C- za tytuł laureata 50 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

w konkursie międzynarodowym: 

A- za udział 20 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

B- za zajęcie II lub III miejsca 30 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

C- za zajęcie I miejsca 35 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych- za udział: 
A- na poziomie szkolnym 0-5pkt. Nauczyciel w-f 
B- na poziomie powiatowym 0-10 pkt. Nauczyciel w-f 
C- na poziomie wojewódzkim 15 pkt. Nauczyciel w-f 
D- na poziomie ogólnopolskim 20 pkt. Nauczyciel w-f 
za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych- za zajęcie miejsca: 
A-za zajecie II i III miejsca w zawodach szkolnych 10 pkt. Nauczyciel w-f 
B- za zajecie I miejsca w zawodach szkolnych 15 pkt. Nauczyciel w-f 
C- za zajecie II i III miejsca w zawodach powiatowych 15 pkt. Nauczyciel w-f 
D- za zajecie I miejsca w zawodach powiatowych 20 pkt. Nauczyciel w-f 
E-za zajecie II i III miejsca w zawodach wojewódzkich 20 pkt. Nauczyciel w-f 
F- za zajecie I miejsca w zawodach wojewódzkich 30 pkt. Nauczyciel w-f 
G- za zajecie X-V miejsca w zawodach ogólnopolskich 25 pkt. Nauczyciel w-f 
H-za zajecie IV- II miejsca w zawodach ogólnopolskich 30 pkt. Nauczyciel w-f 
I- za zajecie I miejsca w zawodach ogólnopolskich 50 pkt. Nauczyciel w-f 

Punkty ujemne przyznawane są za: 

za 1 nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną 3 pkt. Wychowawca klasy 
(co miesiąc) 

Brak identyfikatora 3 pkt. Nauczyciel 
stwierdzający fakt 

za 1 spóźnienie lekcyjne 1 pkt. Wychowawca klasy  
za samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas zajęć 5 pkt. Wychowawca klasy  
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1Uczeń otrzymuje bez względu na inne punkty dodatnie ocenę naganną na semestr 
 

lekcyjnych (ucieczka z lekcji) 
za niestosowny strój i makijaż niezgodny z regulaminem szkoły 15 pkt Wychowawca klasy  

za nieprawidłowy strój na uroczystościach szkolnych 10 pkt. Wychowawca klasy 
lub nauczyciel uczący 

za nieterminowe oddawanie książek do biblioteki 1-15 pkt. Nauczyciel 
bibliotekarz 

za korzystanie urządzeń teleinformatycznych z dostępem do 
Internetu podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych i uroczystości 
szkolnych 

5-15 pkt Nauczyciel 
stwierdzający fakt 

za niewywiązywanie się z obowiązków zleconych przez 
wychowawcę klasy lub nauczyciela 5-10 pkt. 

Wychowawca klasy 
lub nauczyciel 
zlecający 

za niewłaściwe zachowanie się podczas lekcji i przerw 5-20 pkt. Nauczyciel 
stwierdzający fakt 

za niewłaściwe zachowanie się wobec pracowników szkoły lub 
kolegów 5-20 pkt. 

Wychowawca klasy 
lub   nauczyciel 
stwierdzający fakt 

za użycie przemocy fizycznej lub psychicznej w stosunku do 
innych uczniów lub pracowników szkoły 

20 -40 pkt.  
+ nagana 
dyrektora 

Wychowawca klasy  

za podrobienie podpisu lub zwolnienia 
20 pkt.  + 
nagana 
dyrektora 

Wychowawca klasy  

za umieszczanie w Internecie zdjęć bez wiedzy i zgody osób 
fotografowanych (z wyjątkiem zdjęć grupowych z uroczystości 
szkolnych) 

10 pkt. Wychowawca klasy  

za szykanowanie, obrażanie i ośmieszanie w Internecie 
pracowników szkoły lub kolegów 

20- 50 pkt.+ 
nagana 
dyrektora 

Dyrektor, 
wychowawca klasy  

za palenie papierosów i e-papierosów na terenie szkoły, podczas 
wyjść i wycieczek szkolnych. 20 pkt. Nauczyciel 

stwierdzający fakt 
za kradzież lub zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego 
nauczyciela, pracowników szkoły i kolegów 50 pkt. 1 Nauczyciel 

stwierdzający fakt 
za przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, 
podczas wyjazdów szkolnych, imprez organizowanych przez 
szkołę 

50 pkt.+ 
nagana 
dyrektora1 

Nauczyciel 
stwierdzający fakt 

za rozprowadzanie w szkole narkotyków lub przebywanie w 
stanie odurzenia w szkole oraz podczas wyjazdów szkolnych i 
imprez organizowanych przez szkołę 

50 pkt.+ 
nagana 
dyrektora1 

Nauczyciel 
stwierdzający fakt 

za pobicie na terenie szkoły oraz podczas wyjazdów szkolnych i 
imprez organizowanych przez szkołę 

50 pkt.+ 
nagana 
dyrektora 1 

Nauczyciel 
stwierdzający fakt 

za niewłaściwe zachowanie się poza terenem szkoły, o którym 
szkoła została poinformowana 

50 pkt.+ 
nagana 
dyrektora 

Dyrektor, 
wychowawca lub 
pedagog szkolny 
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§47. 
 

1. Uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zachowania, w terminie 2 dni od jej wystawienia, jeśli uzna, że została ona ustalona 
niezgodnie z przyjętymi zasadami. 

2. We wskazanych wyżej przypadkach uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się do 
Dyrektora  i wnioskować o ponowne ustalenie oceny zachowania. 

3. W tym celu Dyrektor powołuje komisję złożoną z: Dyrektora, wychowawcy, nauczycieli 
uczących i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, która rozpatruje odwołanie ucznia 
lub jego rodzica i która w okresie zawieszenia zajęć ze względu na okoliczności określone 
w § 23 ust. 8 pracuje z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość. Jeśli 
odwołanie jest zasadne, decyzję o zmianie oceny podejmuje się zwykłą większością 
głosów. 
 

§ 48. 
 

1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o podwyższenie 
przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, najpóźniej 2 dni  
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

2. Prawo do egzaminu sprawdzającego przysługuje uczniowi, który w wyniku klasyfikacji 
rocznej otrzymał oceny wyższe od niedostatecznej z zajęć edukacyjnych określonych 
w szkolnym planie nauczania oraz uczestniczył czynnie w ponad 75% zajęć edukacyjnych 
z danego przedmiotu nauczania. Przez czynne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych 
należy rozumieć podleganie bieżącej ocenie z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

3. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż 
dwie niedostateczne oceny końcoworoczne. 

4. Warunkiem podwyższenia oceny z zajęć edukacyjnych jest przystąpienie przez ucznia do 
egzaminu i wykazanie się wiadomościami i umiejętnościami na poziomie oceny, o którą 
uczeń się ubiega zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi. Warunkiem otrzymania tej 
oceny jest uzyskanie przez ucznia co najmniej 90 % maksymalnej ilości punktów. 

5. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku 
egzaminu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania fizycznego, 
w formie pisemnej i zadań praktycznych. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na 
okoliczności określone w § 23 ust. 8 egzamin odbywa się z wykorzystaniem technik 
porozumiewania się na odległość. 

6. Egzamin sprawdzający odbywa się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny w terminie ustalonym przez Dyrektora. 

7. Egzamin sprawdzający przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora 
w skład, której wchodzi Wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel jako przewodniczący, 
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same 
lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:  
1) skład komisji; 
2)  datę przeprowadzenia egzaminu; 
3)  treść zadań ustnych i praktycznych jakie były przedmiotem egzaminu; 



46 
 

4) informację o wynikach egzaminu, w tym zwięzłą informację o udzielonych 
odpowiedziach, a w przypadku zadań praktycznych informację o przebiegu 
i wynikach tych zadań; 

5) decyzję komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny.  
9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. 
10. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej i jest ostateczna. 
11. Nauczyciel uczący ucznia może być zwolniony na swoją prośbę z udziału w pracy komisji 

egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 
egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły 
(w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły).  
 

 
§ 49. 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla: 
1) uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności; 
2) uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności    za zgodą 

rady pedagogicznej; 
3) uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą; 
4) uczniów realizujących indywidualny tok nauki. 

4. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla uczniów, o którym mowa w ust. 3 ppkt 3, nie 
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne 
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Egzamin klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. W okresie 
zawieszenia zajęć ze względu na okoliczności określone w § 23 ust. 8 egzamin odbywa się 
z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 
formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora, 
w skład której wchodzi wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel jako przewodniczący, 
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same lub 
pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w 3 pkt 3 oraz jego 
rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu 
jednego dnia 
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11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 
rodzice ucznia. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu 
dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

13. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna lub roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie, ustalonym przez 
Dyrektora. 

 
§ 50. 

 
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 
zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu 
z muzyki, plastyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 
wszystkim formę zadań praktycznych. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na 
okoliczności określone w § 23 ust. 8egzamin odbywa się z wykorzystaniem technik 
porozumiewania się na odległość. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 
egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych.  

4. W skład komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy wchodzą: 
1) Dyrektor szkoły lub Wicedyrektor jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez Dyrektora. 

6. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. Uczeń, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej 
i powtarza odpowiednio klasę. 

7. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować 
warunkowo do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli zajęcia te są 
realizowane, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, w klasie programowo wyższej. 
Warunkowej promocji można udzielić uczniowi, którego możliwości edukacyjne 
pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej. Ocenę możliwości 
edukacyjnych ucznia przedstawia Radzie Pedagogicznej nauczyciel(nauczyciele)uczący 
danych zajęć edukacyjnych, wychowawca i ewentualnie pedagog szkolny. 
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§ 51. 
 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, 
jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 
dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno– wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, 
która: 
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej 
i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń. Termin Sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako 
przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie 

same zajęcia edukacyjne. 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako 
przewodniczący komisji, wychowawca klasy; 

b) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 
klasie; 

c) pedagog szkolny; 
d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 
e) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 
oceny. 

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona 
w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. 
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8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez Dyrektora. 
 

§ 52. 
 

1. W szkole odbywają się spotkania z wychowawcą i konsultacje z nauczycielami 
przedmiotów. 

2. Na pierwszym spotkaniu z rodzicami, w każdym roku szkolnym, rodzice otrzymują 
informację o terminach wszystkich spotkań z wychowawcą i konsultacji z nauczycielami 
przedmiotów odbywających się w danym roku szkolnym. 

3. Na każdym spotkaniu rodzice otrzymują informację o postępach i trudnościach ucznia 
w nauce. 

4. Bieżące i klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych są jawne dla ucznia i jego rodziców 
i odnotowywane są w dzienniku elektronicznym. 

5. Nauczyciel zobowiązany jest przekazywać rodzicom informacje o postępach  
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach. 

6. Materiały z wewnętrznego badania osiągnięć edukacyjnych ucznia wraz z ich opisem 
przechowuje Dyrektor w dokumentacji szkolnej w ramach sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego.  
 
 
 

§ 53. 
 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 
roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem§50 ust. 7. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 1 nie otrzymuje promocji 
i powtarza klasę. 

3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.  

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

5. Do średniej ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) wlicza się oceny 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych (jeżeli uczeń na 
nie uczęszczał) oraz religii/etyki (jeżeli uczeń na nie uczęszczał). 

6. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą 
składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
dodatkowych zajęć edukacyjnych (jeżeli na nie uczęszczał) oraz religii/etyki (jeżeli na nie 
uczęszczał) uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych (jeżeli na nie 
uczęszczał), których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
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Rozdział VII 
Uczniowie szkoły. 

 
§ 54. 

 
1. Uczeń szkoły ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej, także w okresie zawieszenia zajęć ze względu na okoliczności określone w 
§ 23 ust. 8; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 
i poszanowanie jego godności; 

3) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno– wychowawczym; 
4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 
5) rozwijania zainteresowań; 
6) sprawiedliwej i obiektywnej i jawnej oceny; 
7) pomocy w przypadkach wystąpienia trudności w nauce; 
8) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 
9) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w szkole; 
10) korzystania z pomocy stypendialnej; 
11) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; 
12) składania skargi poprzez Rzecznika Praw Ucznia w przypadku naruszenia jego praw. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, 
a w szczególności: 
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych 

a)  nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych do dwóch dni może usprawiedliwić 
rodzic, nieobecności powyżej dwóch dni usprawiedliwia się na podstawie 
zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia organizacji, która ucznia zwalnia; 

b) termin dostarczenia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności ustala się na 7 
dni od momentu powrotu ucznia do szkoły; 

c) w wypadku dłuższej nieobecności, rodzic ucznia zobowiązany jest do 
telefonicznego lub osobistego poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy, 
pedagoga szkolnego lub Dyrektora; 

d) szczegółowe zasady usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole określa 
Regulamin Usprawiedliwiania Nieobecności. 

2) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 
3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły; 
4) wystrzegania się szkodliwych nałogów; 
5) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój psychiczny; 
6) uczeń zobowiązany jest do schludnego wyglądu; 
7) w szkole podczas zajęć lekcyjnych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów 

komórkowych; 



51 
 

8) dbać o honor i tradycję szkoły; 
9) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz 

ustaleniom samorządu uczniowskiego. 
3. W szkole uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad, które szczegółowo określa 

Regulamin porządkowy szkoły. 
 

§ 55. 
 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowanie, 
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

2. Uczeń, który na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowanie, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły wyróżnieniem. 

3. Za wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu w rocznej klasyfikacji dotyczącej 
promowania, a w przypadku klas programowo najwyższych – ukończenia szkoły oraz inne 
osiągnięcia uczeń może uzyskać pochwałę wraz z nagrodą rzeczową. 

4. O przyznaniu wyróżnienia decyduje wychowawca lub nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów, a ogłasza je Dyrektor w trakcie uroczystego apelu związanego 
z zakończeniem roku szkolnego. 

5. Wyróżnienie w formie pochwały wraz z nagrodą rzeczową może otrzymać uczeń, który 
otrzymał z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą i uzyskał średnią ocen powyżej 
4,0; lub otrzymał z zachowania ocenę co najmniej dobrą i odniósł znaczący sukces 
reprezentując szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych lub innych 
formach współzawodnictwa; otrzymał z zachowania ocenę wzorową i szczególnie 
wyróżnił się np.: w pracach Samorządu Uczniowskiego. 

6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Uczeń kończący szkołę może otrzymać Nagrodę Patrona Szkoły przyznawaną w zakresie 
nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych. Szczegółowe kryteria określa Regulamin 
przyznawania Nagrody Patrona Szkoły - Stanisława Wyspiańskiego. 

  
 

§ 56. 

1. Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają przepisów zawartych w statucie szkoły, stosuje 
się następujące kary: 
1) upomnienie wychowawcy klasy; 
2) nagana wychowawcy klasy; 
3) nagana Dyrektora; 
4) nagana Dyrektora z ostrzeżeniem; 
5) skreślenie z listy uczniów; 

2. Decyzją Rady Pedagogicznej, po uprzednim wnikliwym i indywidualnym rozpatrzeniu 
wykroczenia ucznia, kary wymienione w ust.1. mogą być zastąpione: 

a) przeniesieniem do innego oddziału; 
b) zakazem udziału w wycieczkach, biwakach i imprezach o charakterze 

rozrywkowym organizowanych przez szkołę. 
3. O zastosowaniu w/w kar zostają powiadomieni rodzice ukaranego ucznia. 
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1. Uczeń lub jego rodzic ma prawo do dowołania się od decyzji o karze. 
2. Odwołanie powinno mieć formę pisemną i winno być skierowane do Dyrektora 

w terminie 7 dni od dnia poinformowania ucznia o karze. 
4. Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia. 
5. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty 

w terminie 14 dni od dnia poinformowania o karze. 
 

 
§ 57. 

 
1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia z listy 

uczniów, z uwzględnieniem art. 35 ustawy Prawo oświatowe.  
1) Uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły za ciężkie przewinienia dyscyplinarne, 
a w szczególności za: 

a) powtórne wykroczenie ukarane poprzednio naganą pisemną; 
b) spożywanie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły, 

wycieczkach, biwakach i imprezach o charakterze rozrywkowym organizowanych 
przez szkołę; 

c) zażywanie, posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających; 
d) organizowanie aktów przemocy; 
e)  uczestniczenie w działalności przestępczej; 
f)  rażące naruszenie statutu i dobrego imienia Szkoły; 
g) wszystkie inne niedopuszczalne formy złego zachowania się w życiu; 
h)  nieusprawiedliwione opuszczenie powyżej 70 godzin lekcyjnych. 

2) Skreślenie ucznia z listy może nastąpić na wniosek wychowawcy klasy, jeżeli 
podejmowane wcześniej zaradcze środki wychowawcze nie przyniosły pozytywnych 
rezultatów.  

3) Wychowawca ma obowiązek wysłania pisemnego zawiadomienia do rodziców 
(prawnych opiekunów) o zagrożeniu skreśleniem ucznia z listy szkoły. 

4) Wychowawca przedstawia pisemny wniosek z uzasadnieniem o skreślenie z listy 
uczniów przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego. 

5) Samorząd Uczniowski w ciągu siedmiu dni opiniuje wniosek i przekazuje go 
Dyrektorowi i wychowawcy klasy.  

2. Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z wnioskiem o skreślenie oraz z opinią Samorządu 
Uczniowskiego poddaje wniosek pod głosowanie. 

3. Dyrektor podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły, z upoważnienia 
Rady Pedagogicznej, jeżeli uczeń popełni wykroczenie, które kwalifikuje go do skreślenia 
z listy uczniów. Dyrektor wydaje decyzję o skreśleniu ucznia z listy w formie pisemnej 
z uzasadnieniem i niezwłocznie przekazuje ją rodzicom oraz pełnoletniemu uczniowi. 

4. Rodzice lub pełnoletni uczeń ma prawo do dowołania się od decyzji o skreśleniu z listy 
uczniów. 

5. Jeżeli rodzice lub pełnoletni uczeń wniosą odwołanie, Dyrektor szkoły ma 7 dni na 
ustosunkowanie się, ponowne zanalizowanie sprawy i zbadanie ewentualnych nowych 
faktów.  

6. Odwołanie powinno mieć formę pisemną i winno być skierowane do Dyrektora 
w terminie 7 dni od dnia poinformowania rodziców lub pełnoletniego ucznia o decyzji 
w sprawie skreślenia. 
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7. Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. 
8. Ostateczną decyzję Dyrektor podejmuje po konsultacji z wychowawcą ucznia lub 

pedagogiem szkolnym, rzecznikiem praw ucznia, przedstawicielami Samorządu 
Uczniowskiego, Radą Pedagogiczną. 

9. W przypadku, gdy odwołanie jest zasadne i Dyrektor zmieni swoją decyzję, zobowiązany 
jest poinformować Radę Pedagogiczną i wydać decyzję w drodze pisemnej. 

10. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty 
w terminie 14 dni od dnia poinformowania o decyzji Dyrektora. 

 

Rozdział VIII 

Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym 
 

§ 58. 
 

1. Szkoła współpracuje z poszczególnymi rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia 
uczniów. 

2. Co najmniej cztery razy w roku szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami uczniów 
każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne. 

3. Oprócz stałych spotkań szkoła zapewnia każdemu rodzicowi możliwość 
uzyskania: 

1) informacji na temat zachowania i postępów w nauce jego dziecka, również za 
pomocą dziennika elektronicznego; 

2) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka. 
4. W szczególnych sprawach edukacyjno– wychowawczych szkoła podejmuje działania 

w celu skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) określonego ucznia, 
a w szczególności: 

1) na bieżąco o sygnalizowanym lub obserwowanym złym samopoczuciu ucznia 
wpływającym na jego funkcjonowanie w szkole i rodzącym obawy zagrożenia 
zdrowia; 

2) rażącym naruszeniu przez ucznia postanowień Statutu Szkoły; 
3) w przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole wychowawca klasy powinien 

skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, w celu wyjaśnienia 
powodów nieobecności (wskazane jest bieżące przekazywanie informacji 
o nieobecności dziecka np.:  w e-dzienniku, telefonicznie lub e-mailem). 

5. Wychowawcy klas są zobowiązani do bieżącego kontaktu z rodzicami (prawnymi 
opiekunami) uczniów w miarę potrzeb, zaś pozostali nauczyciele do pozostawania poza 
swoimi zajęciami dydaktycznymi, do dyspozycji uczniów przez jedną ustaloną godzinę 
w miesiącu w trakcie konsultacji. Wykaz dyżurów nauczycielskich z podaniem miejsca, 
dnia tygodnia i godziny jest ustalany i podawany do publicznej wiadomości we 
wrześniu, na dany rok szkolny. 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o edukacji swoich dzieci 
w następujących formach: 

1) w trakcie roku uczestniczą w klasowych spotkaniach rodziców prowadzonych 
przez wychowawcę organizowanych zgodnie z harmonogramem pracy liceum; 

2) informacje o postępach ucznia w nauce, jego frekwencji przekazywane są za 
pomocą dziennika elektronicznego; 
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3) uwagi rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące działalności dydaktyczno-
wychowawczej lub organizacyjnej szkoły mogą być kierowane bezpośrednio do 
zainteresowanego nauczyciela, wychowawcy lub Dyrektora. 

 
§ 59. 

 
1. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 

przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych 
pracowników szkoły. 

2. Na terenie szkoły mogą działać organizacje i stowarzyszenia, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży, albo rozszerzanie 
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej 
i innowacyjnej szkoły, za zgodą Dyrektora po uprzednim uzgodnieniu warunków jej 
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

3. Szkoła może udostępnić pomieszczenia na działalności innych organizacji oraz 
instytucji, ale niepolitycznych, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i zgodnie 
z umową między stronami i tylko wtedy, gdy ich działalność nie zakłóca działalności 
wychowawczej szkoły. 

4. W szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne. 
 

§ 60. 
 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu 
poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych celów i treści kształcenia, 
wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły, uwzględniając 
potrzeby środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Innowacje nie mogą prowadzić do zmiany typu Szkoły. 
 

§ 61. 
 

1. Szkoła współpracuje z innymi szkołami, uczelniami wyższymi oraz instytucjami 
naukowymi, a także fundacjami lub stowarzyszeniami wspierającymi szeroko rozumianą 
edukację dzieci i młodzieży. 

2. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i instytucjami 
wspierającymi poprzez:  
1) występowanie z propozycją pomocy dla ucznia do jego rodziców celem uzyskania 

zgody na skierowanie do odpowiedniej poradni lub instytucji specjalistycznej;  
2) kierowanie rodzica do właściwej poradni, instytucji specjalistycznej; 
3) opiniowanie uczniów wyłącznie na podstawie prośby pisemnej danej poradni lub 

instytucji specjalistycznej; 
4) realizowanie wskazań zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 
5) konsultowanie indywidualnych przypadków uczniów i ich rodzin co do metod i form 

udzielania pomocy; 
6) zapraszanie do udziału w radach szkoleniowych, pogadankach, prelekcjach 

wynikających z planu pracy szkoły; 
7) zapraszanie na zajęcia/warsztaty w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia; 
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8) włączanie się przez uczestnictwo w realizację proponowanych programów 
profilaktycznych, prewencyjnych i prozdrowotnych. 

 

ROZDZIAŁ IX 

Tradycje i ceremoniał szkoły 
 

§ 62. 
 

1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły.  
2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji 

szkoły.  
3. Do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem następujących świąt 

państwowych i szkolnych:  
1) rozpoczęcie roku szkolnego; 
2)  ślubowanie klas pierwszych; 
3) Dzień Komisji Edukacji Narodowej; 
4) pożegnanie absolwentów szkoły; 
5) zakończenie roku szkolnego; 
6) Inne wyznaczone przez Dyrektora. 

4. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt 
państwowych i oświatowych.  

 
§ 63. 

 
1. Szkoła posiada własny sztandar. 
2. W skład pocztu sztandarowego wchodzi chorąży oraz dwie osoby asysty.  
3. Pełnienie funkcji chorążego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji 

uczniowskich.  
4. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.  
5. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw i poszanowania. 
6. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.  
7. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono 

żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.  
8. Osoby do pocztu sztandarowego mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły, spośród 

uczniów szkoły do końca marca danego roku szkolnego do opiekuna sztandaru - 
nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora. 

9. Skład pocztu sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu 
klasyfikacyjnym klas najwyższych programowo, wybierając uczniów najbardziej godnych 
tej funkcji, w liczbie 6 osób (dwóch chłopców i czterech dziewcząt) – jako dwa nominalne 
i równoważne poczty sztandarowe.  

10. Za niewłaściwe realizowanie obowiązków, a w szczególności braku należytego szacunku 
dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień regulaminu 
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szkolnego, uczeń może być odwołany przez Radę Pedagogiczną z funkcji, na wniosek 
opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły.  

11. Kadencja pocztu trwa jeden rok szkolny z możliwością wyznaczenia tych samych osób na 
kolejny rok.  

 
§ 64. 

 
1. Insygniami pocztu sztandarowego są:  

1)  biało – czerwone szarfy; 
2)  białe rękawiczki.  

2. Członkowie pocztu sztandarowego zakładają szarfy przez prawe ramię, szarfy mają być 
zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza i spięte na wysokości lewego biodra.  
3. Ubiór pocztu sztandarowego:  

1) chorąży: ciemny garnitur, jasna koszula, krawat, ciemne buty; 
2) asysta: białe bluzki, ciemne spódnice lub spodnie, ciemne buty.  

4. Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych 
warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój.  
 

§ 65. 
 

1. Poczet sztandarowy bierze udział w uroczystościach szkolnych tj.:  
1) rozpoczęcie roku szkolnego; 
2) ślubowanie klas pierwszych; 
3) z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 
4)  pożegnanie absolwentów szkoły; 
5) zakończenie roku szkolnego; 
6) organizowanych z okazji świąt państwowych.  

2. Poczet sztandarowy wykonuje komendy podawane przez prowadzącego uroczystość 
zgodnie z przyjętym harmonogramem.  

3. Poczet sztandarowy może brać udział w uroczystościach organizowanych przez 
administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych za zgodą 
Dyrektora. 

4. Poczet sztandarowy biorąc udział w uroczystościach organizowanych poza szkołą 
wykonuje komendy prowadzącego uroczystość lub zgodnie z ogólnie przyjętymi 
zasadami.  

 
 

Rozdział X 
Postanowienia końcowe 

 
§ 66. 

 
Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące 
tych spraw odrębne przepisy.  
 

§ 67. 
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1.Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek 
organów szkoły. 

2. Dyrektor niezwłocznie powiadamia radę rodziców o każdej zmianie w statucie. 
 

§ 68. 
 

1. Opiekun samorządu niezwłocznie powiadamia samorząd uczniowski o każdej zmianie 
w statucie.  

2. Wychowawcy niezwłocznie powiadamiają swoich wychowanków o każdej zmianie 
w statucie szkoły.  

 
§ 69. 

 
Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej szkoły. 

 
§ 70. 

1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła posługuje się pieczęcią podłużną o treści: 
 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 
w Kwidzynie 

ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn 
e-mail: wyspian@2lo-kwidzyn.pl 

tel. 55 645 19 19 REGON 170500713 
 

 


